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Glommen Mjøsen Skog er FSC®FM- 
sertifisert (FSC-C103851) gjennom  
Soil Association Certification Ltd. Inntil 
det foreligger en nasjonal FSC-stan-
dard for Norge, er vi sertifisert etter 
en internasjonal, generisk standard.

SKOGSERTIFISERING

Glommen Mjøsen Skog er sertifisert etter: 
ISO 14001 / PEFC™ og FSC®.  
PEFC er verdens største skogsertifiser-
ingssystem. PEFC har som formål å 
arbeide for at miljømessige, sosiale og 
økonomiske interesser blir ivaretatt i 
skogbruket (det er dette vi forstår med 
et bærekraftig skogbruk). Det foreligger 
en egen Norsk PEFC Skogstandard. 

Glommen Mjøsen 
Skog SA  
ønsker å bidra til et 
bærekraftig skog-
bruk, og er på lik 
linje med det øvrige 
skogbruket i Norge 
miljøsertifisert. 

MILJØPOLITIKK

Miljøpolitikken er sentral i Glommen Mjøsen Skog 
sitt ledelsessystem for miljø, og styrende for våre 
fokusområder knyttet til miljø og bærekraft. Du 
kan lese mer om dette og vårt miljøarbeid på våre 
nettsider.

VESENTLIGE MILJØASPEKTER

Kartlegging av relevante miljøaspekter hjelper oss 
å forstå hvor Glommen Mjøsen Skog skal legge mer 
innsats for å sikre at vi driver et bærekraftig skogbruk.  
Følgende områder har vi vurdert som vesentlige:

• Ivareta biologisk viktige områder

• Aktsomhet rundt vann og våtmarksmiljøer

• God skogbrannberedskap 

• Ivareta kulturminner

• Skogproduksjon for økt CO2-binding og råstoff 

Uønskede hendelser (avvik) og forbedringsarbeid.

Med hendelser mener vi uønskede situasjoner som 
følge av uhell eller feil i vår virksomhet. Målet er at alle 
uønskede hendelser i vår virksomhet skal følges opp 
med formål å redusere antall avvik framover. 

I 2021 er registrert i alt 35 hendelser knyttet til miljø og 
HMS i vår virksomhet. 

Ti hendelser er knyttet til biologisk viktige områder 
(BVO), der fem hendelser gjelder mangelfulle 
hensyn til avsatte nøkkelbiotoper. Nøkkelbiotop er 
et område i skogen som kan ha en viktig betydning 
for biologisk mangfold, ved at det for eksempel 
inneholder livsmiljøer, naturtyper eller sjeldne plante- 
og dyrearter.  De fem uønskede hendelsene utgjør 
cirka én prosent av hogstoppdrag i vår regi med 
slike hensyn i løpet av 2021. Glommen Mjøsen Skog 
har en klar nullvisjon for skader på denne typen 
hensynsområder. Vår aktivitet skal ikke føre til denne 
type avvik, og selv om vi har en liten nedgang fra 
2020, er vi ikke tilfreds med resultatet.

Hensyn til vannmiljø er et viktig tema for oss. Vi 
har gjennom 2021 fulgt opp fem saker knyttet til 
terrengtransport og hensyn til vannmiljø. En sak er 
knyttet til flomhendelse som følge av drift i bratt 
terreng. Vi har også fulgt opp saker knyttet til 
terrengstransport og mangelfulle hensyn til kantsoner 
og myr/sumpskog. Men bakgrunn i dette har vi 
skjerpet interne rutiner, og gjennomført kursserien 
Sporløs kjøring for samarbeidende entreprenører.

Sakene knyttet til arbeidskraft og sikkerhet (HMS) 
gjelder uhell med personskade og arbeid inntil 
strømførende anlegg. Disse har oppstått hos 
underleverandører, og er fulgt opp gjennom deres 
internkontrollsystemer.

Oppfølging av avvik blir gjort systematisk med formål 
om å avdekke årsak, og avstemme om det er behov 
for korrigerende eller forebyggende tiltak.
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HENDELSER FORDELT: 2021 2020

Styringssystem / ledelse 0 3

Forvalteransvar / planlegging 5 7

Arbeidskraft og sikkerhet 5 2

Friluftsliv 0 0

Hogst 3 0

Livsløpstrær 1 1

Terrengstransport 2 3

Markberedning 2 2

BVO, nøkkelbiotoper, 
verneområder, mv 6 9

Rovfugl, tiurleiker, hekketid mv 1 3

Rødlistearter / naturtyper mv 3 2

Kulturminner 2 11

Vannbeskyttelse 5 6

Myr og sumpskog 0 0

Brannpåvirket skog 0 0

Totalt 35 49

REVISJONER OG KONTROLL 
 
Intern revisjon

For å avdekke forbedringspunkt utfører vi hvert 
år intern revisjon og kontroller på organisasjonens 
løpende drift. I 2021 er det gjennomført internrevisjon 
av 110 tømmerleveranser. Av disse er 32 leveranser der 
skogeier selv har hatt driftsansvaret. Formålet er å 
kontrollere etterlevelse av viktige hensynsområder ved 
hogst.

Andelen av sjekkpunktene som er relevante vil variere 
med naturforholdene på hvert enkelt oppdrag. 
Terrengstransport, livsløpstrær og avfall / forurensning 
har relevans for alle hogster på alle oppdrag, mens 
nøkkelbiotoper og verneområder var relevant for 17 
prosent av leveransene i 2021. I kontrollen blir både 
etterlevelse av sertifiseringskrav og interne rutiner 
kontrollert.

Kantsoner og vannmiljø er området der det ble 
avdekket flest feil og avvik i 2021. Én av årsakene til 
det, er at vi siste året i større grad har kontrollert 
etterlevelse av interne rutiner. Det har resultert i flere 
avdekkede hendelser enn tidligere, der vi ikke kan 
vise til å følge interne krav. Dette gjelder i hovedsak 
vurderinger og dokumentasjon der hogst i kantsoner 

er blitt gjennomført på grunn av ustabil, grandominert 
skog.  

Vi erfarer at Vannressurslovens bestemmelser for 
kantvegetasjon har fått økt oppmerksomhet fra 
myndighetene, men også fra sertifiseringsorganet og 
samfunnet generelt det siste året. Dette er derfor et 
område vi vil ha spesielt søkelys på framover.

Vi har også en klar målsetning om å unngå skader på 
kulturminner. Her viser våre interne kontroller en klar 
forbedring fra 2020 til 2021. Én hendelse gjelder skade 
på kulturminne. Resterende hendelser gjelder kjøring 
innenfor sikringssone, uten påviste skade. 

Nøkkeltall revisjoner hogst: 

FEIL / AVVIK FORDELT 2021 2020

BVO, nøkkelbiotoper, 
verneområder mv 3 2

Rovfugl / tiurleik, hekketid mv 0 0

Myr og sumskog 2 2

Kantsoner og vannmiljø 17 9

Sporskader med avrenning til 
vann 6 4

Terrengtransport / sporskader 9 4

Livsløpstrær og døde trær 14 12

Friluftsliv 0 0

Kulturminner 6 16

Avfall og forurensing 0 0

Totalt 57 49

Ekstern revisjon

Sertifiseringsordningene innebærer også årlig, 
ekstern revisjon fra våre sertifiseringsselskap. 

ISO /PEFC: Ekstern revisjon ble gjennomført i 
mai av DNV GL. Det ble gitt seks mindre avvik og 
seks observasjoner knyttet til miljø. Funnene er 
knyttet til rutiner for intern revisjon, rutiner for 
miljødokumentasjon, livsløpstrær og oppfølging av 
kjøreskader.

FSC: Ekstern revisjon gjennomført i november av WSP 
AS, med gjennomgang hos ti gruppemedlemmer. 
Rapporten viser to avvik og tre observasjoner. 
Funnene er knyttet til livsløpstrær, reirlokaliteter, 
kjøreskader og overvåkning av områder med høye 
verneverdier. 

EKSTERNE HENVENDELSER

Glommen Mjøsen Skog vil ha en åpen og aktiv 
kommunikasjon rundt vårt miljøarbeid. I 2021 er 
det registrert 12 (18) henvendelser knyttet til miljø. 
Henvendelsene er behandlet og besvart i henhold til 
våre rutiner. 

MILJØSTATUS

Det er også siste året brukt betydelige ressurser på 
miljørettet arbeid i Glommen Mjøsen Skog. Dette 
innebærer utvikling av digitale støttesystemer 
og kurs/opplæring av egne ansatte og 
underleverandører.  

Vannhensyn/kjøreskader er et område vi skal 
bli bedre på. Spesielt for kantsoner mot vann 
avdekker vi gjennom interne revisjoner og kontroller 
mangelfulle hensyn. Det er derfor gjennomført 
et større kursopplegg i Sporløs Kjøring for 
entreprenører og ansatte for å øke kompetansen 
rundt terrengtransport og vannhensyn. Her er også 
de sentrale hensynsomåder også gjennomgått, 
som hensyn til kulturminner, friluftsliv og biologisk 
viktige områder. 

Vi ser også behov og nytte av å få utviklet bedre og 
mer systematisk måling av våre prestasjoner knyttet 
til miljø. Her vil teknologi innen fjernmåling være 
til nytte. Samtidig må fortsatt flere data måles ved 
stikkprøvebaserte kontroller i felt.

Informasjon om Glommen Mjøsen Skog sine 
sertifikater og miljøarbeid finnes på  
glommen-mjosen.no
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